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  چكيده 
گذاري در زمينه توسعه،  ريزي مبارزه با فقر و كاهش نابرابري در راستاي سياست نخستين گام در مسير برنامه

شناخت صحيح و آگاهي از وضعيت فقر است. با توجه به اين موضوع، اين مقاله به تعيين خط فقر و بررسي 
با كل كشور  و مقايسه آن 1385 - 1391هاي  ستان كرمان طي سالوضعيت فقر نسبي در مناطق شهري ا

هاي مختلف خانوارها و سپس، محاسبه  درصد ميانگين و ميانه متوسط مخارج دهك 66درصد و  50برمبناي 
دهد، خط  پردازد. نتايج نشان مي هاي فقر مانند نسبت سرشمار، نسبت شكاف فقر و شاخص سن مي شاخص

و همچنين كل كشور طي  1387سال نسبت به  1388استثناي سال  ري استان كرمان بهفقر نسبي در مناطق شه
هاي مورد بررسي روند صعودي داشته است. همچنين در مجموع، خط فقر مناطق شهري كشور باالتر از  سال

طوري كه متوسط رشد ساليانه  هاي مورد بررسي بوده است، به خط فقر مناطق شهري استان كرمان طي سال
درصد بوده است، اما نتايج  24درصد و در مناطق شهري كشور،  19فقر در مناطق شهري استان كرمان،  خط

دهنده روند نزولي فقر در مناطق شهري استان كرمان و بهبود وضعيت فقر طي  هاي فقر نشان محاسبه شاخص
  دوره مورد بررسي است. 
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  مقدمه -1
هاي  گيري و راه موضوع فقر، اندازه، يكي از مباحث بسيار مهم در متون اقتصاد توسعه

ريزي مبارزه با فقر و  مختلف كاهش آن و فقرزدايي است. نخستين گام در مسير برنامه
گيري و شناخت فقر  عيت فقر است. اندازهكاهش نابرابري، شناخت صحيح و آگاهي از وض

هاي مختلف و  ها و مكان از دو جنبه بررسي چگونگي تغييرات شدت فقر در زمان
خصوص موضوع مهم اخير، يعني شناخت افراد فقير به جهت هدفمندسازي انواع  به

ها از اهميت خاصي برخوردار است. بدين ترتيب با توجه به  ها و يارانه كمك
هاي مبارزه با فقر و فقرزدايي افراد فقير  ي مالي دولت بايد به جهت برنامهها محدوديت

كشور و همچنين  فقر در درستي مورد شناسايي قرار گيرند. آگاهي از چگونگي وضعيت به
هاي الزم در زمينه توسعه در  گذاري منظور سياست هاي مهم به هاي مختلف از اولويت استان

با توجه به ضرورت و اهميت مقابله با بحران فقر الزم است است. بنابراين،  جهات مختلف
خط فقر در جامعه محاسبه و افراد فقير شناسايي شوند. بررسي و مطالعه ميزان فقر در سطح 

منظور  گذاري به ساز مناسبي براي سياست  تواند زمينه كشور و همچنين به تفكيك مناطق مي
بق با شرايط همان منطقه در زمينه توسعه باشد. اي منط هاي فقرزدايي منطقه تدوين برنامه

طور كلي به  مطالعات مختلفي در زمينه فقر در كشور انجام شده است كه بيشتر آنها به
اي  اند و كمتر به وضعيت فقر به صورت منطقه بررسي وضعيت فقر در سطح كشور پرداخته

استان  فقر در توجه شده است. اين در حالي بوده كه بررسي و مشخص كردن وضعيت
ريزي صحيح و تخصيص اعتبارات الزم براي فقرزدايي  تواند كمك بيشتري به برنامه مي

كند. با توجه به توضيحات باال در مقاله حاضر سعي شده است كه خط فقر نسبي در سطح 
منظور  خانوارهاي استان كرمان و همچنين كل كشور محاسبه شود. در اين مطالعه، به

هاي مختلف  نسبي از روش تعيين ميانه يا ميانگين متوسط مخارج دهكبرآورد خط فقر 
 عنوان خط فقر استفاده شده است. همچنين هاي خانوارها و تعيين درصدي از آن به هزينه

هاي فقر مانند شاخص نسبت سرشمار (درصد افراد  عالوه بر تخمين خط فقر، شاخص
ز محاسبه شده است. دو شاخص فقير)، شاخص نسبت شكاف فقر و همچنين شاخص سن ني
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اي از ابعاد فقر هستند و به تنهايي اطالع كافي را از ميزان  كننده جنبه مشخص اول هر يك
فقر ارايه نخواهند داد، اما شاخص سن، يك شاخص تركيبي بوده كه در واقع، تركيبي از 

 است.دو شاخص نسبت سرشمار و شكاف فقر است، اما نسبت به توزيع درآمد نيز حساس 
آمارهاي مورد استفاده در اين تحقيق، آمارهاي خام مربوط به طرح آمارگيري بودجه 
خانوار مركز آمار ايران مربوط به استان كرمان و همچنين كل كشور و دوره زماني اين 

  است. 1391تا  1385هاي  مطالعه سال
  
  مفاهيم و چهارچوب نظري تحقيق-2
  مفهوم فقر و خط فقر: -

گرچه تعاريف متفاوتي توسط پژوهشگران در  شود. هاي مختلفي تعريف مي فقر به صورت
را  2و نسبي 1توان دو مفهوم فقر مطلق طور كلي مي خصوص فقر ارايه شده است، اما به

  تعريف كرد. 
در تعريف خود از فقر به اين موضوع اشاره كرده است كه افراد، خانوارها و  3تانسند

توان فقير به شمار آورد كه با فقدان منابع براي كسب انواع  هاي جمعيتي را زماني مي گروه
ها و شرايط و امكانات معمول زندگي مواجه باشند  هاي غذايي، مشاركت در فعاليت رژيم

ترين مدافع فقر مطلق شناخته شده است. وي معتقد  مهم عنوان به 4). سن1985(تانسند، 
ندگي براي فرد است. وي در مطالعه خود هاي ز است، فقر فقدان مجموعه ثابتي از قابليت

وجه مشتركي از هاي فقر  انجام گرفت، اعتقاد داشت كه تمام تعريف 1981كه در سال 
برخوردارند و به نوعي به محروميت اشاره دارند كه البته محروميت نيز خود يك مفهوم 

   ).1981هاي مختلف، متفاوت است (سن، ها و مكان نسبي است كه معناي آن در زمان

                                                                                                                   
1- Absolute Poverty 
2- Relative Poverty 
3- Townsend 
4- Sen 
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عنوان عدم دسترسي  دو مفهوم براي فقر در نظر دارد. در يك مفهوم، فقر به 1اتكينسون
هاي ميزان مصرف  به امكانات معيشتي معين است كه براساس آن هر گاه كل هزينه

شود. در مفهوم  كاالهاي خاص توسط يك فرد از حد معيني كمتر باشد، وي فقير تلقي مي
اقتصادي است كه اگر درآمد فرد از  بع و امكانات اجتماعي ـديگر حق برخورداري از منا

  ).1989تر باشد، به آنها دسترسي نخواهد يافت (اتكينسون،  ميزان معيني پايين
فقر مطلق آن حداقل نيازهايي بوده كه براي حفظ زندگي الزم است.  بنابراين، منظور از

استانداردهاي مطلوب زندگي در مقابل، فقر نسبي ناتواني در كسب يك سطح معيني از 
تعريف فقر نسبي به نابرابري در توزيع درآمد و ثروت بيش از ميزان مطلق درآمد  است. در

شود. به عبارت ديگر، منشأ اوليه فقر نسبي در جامعه، توزيع  افراد جامعه توجه مي
  ). 1384هاي آن جامعه بين افراد مختلف است (خالدي و پرمه،  نابرابردرآمد
طور عمده با توان اقتصادي و نظام اجتماعي و سياسي هر جامعه  در مفهوم فقر به تفاوت

مرتبط است. بدين ترتيب حداقل استاندارد زندگي يا دستيابي به سطحي از استانداردهاي 
كند؛ براي مثال، ممكن است فقر در يك  مطلوب زندگي در جوامع مختلف، فرق مي

ت از امكاناتي باشد كه حداقل براي تداوم حيات بشر توسعه به معناي محرومي حال كشور در
يافته به معناي عدم برخورداري از امكاناتي  الزم است، در حالي كه در يك كشور توسعه

هاي اساسي و محروميت از شرايط و امكانات يك زندگي معقول  فراتر از حداقل تأمين نياز
  است. باشد. بدين ترتيب تعاريف مختلفي براي فقر ارايه شده

  توان دو تعريف متفاوت را از فقر ارايه كرد: طور خالصه مي بنابراين، به
كنند. فرد يا  درديدگاه فقر مطلق نيازهاي اوليه نقش اساسي را ايفا مي فقر مطلق: -1

شود كه از درآمد كافي براي برآورده ساختن  خانواري در اين رويكرد فقير محسوب مي
باشد. بنابراين، در شناسايي فقر مطلق نخستين گام، تعيين اش برخوردار ن نيازهاي اوليه

وضعيتي است كه در آن فرد  ). بنابراين، فقر مطلق1383نيازهاي اوليه است (عرب مازار، 

                                                                                                                   
1- Atkinson 
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هاي اساسي مانند غذا، مسكن، پوشاك و  توانايي الزم را در دسترسي به حداقل نياز
  افتد. نات، حيات فرد به مخاطره ميطوري كه در نبود اين حداقل امكا بهداشت ندارد، به

عنوان ناتواني دركسب يك سطح معيني از استانداردهاي الزم يا  فقر نسبي به فقر نسبي: -2
شود كه بيشتر معياري از توزيع نابرابر درآمدهاست.  مطلوب زندگي در جامعه تعريف مي

رآمدي جامعه در واقع، اين نوع فقر در شرايطي است كه فرد نسبت به متوسط شرايط د
هاي  وضعيت مناسبي ندارد. فقر نسبي مفهومي قراردادي است و در جوامع مختلف، تعريف

 ).1379ريزي كشور،  متفاوتي دارد (سازمان مديريت و برنامه

گيري فقر و تفكيك فرد فقير از غيرفقير به يك معيار يا مالكي نياز است كه  براي اندازه
به معناي ميزان منابعي است كه خانوار براي رسيدن به  نامند. خط فقر مي 1آن را خط فقر

يك سطح معين رفاه نياز دارد. اين سطح رفاه به آستانه فقر (خط فقر) معروف است 
). 1377شوند (خداداد كاشي،  وافرادي كه رفاهشان كمتر از آن باشد، فقير تلقي مي

كه يك فرد در يك  خط فقر عبارت است از: مخارجي 2براساس تعريف مارتين راوليون
شود. افرادي كه  زمان و مكان مشخص براي دسترسي به يك سطح حداقل رفاه متحمل مي

شوند و كساني كه به اين سطح رفاه  به اين سطح رفاه دسترسي ندارند، فقير تلقي مي
خط  3براساس تعريف تارو ).1998شوند (راوليون،  دسترسي دارند، غيرفقير محسوب مي

ريزي شده است و در واقع، براي محاسبه  تعريف مشخص از سطح رفاه پايهفقر برپايه يك 
در واقع، بسته به اينكه فقر  .)1969خط فقر بايد در ابتدا مفهوم رفاه را مشخص كرد (تارو، 

مطلق يا نسبي در نظر گرفته شود، خط فقر نيز داراي دو مفهوم مطلق و نسبي است. خط فقر 
هاي  از درآمد حقيقي است كه يك حداقل كافي از استانداردمطلق به معناي مقدار ثابتي 

) به عبارت ديگر، خط فقر 1375كند (كازروني،  زندگي را براي يك خانوار تأمين مي
مطلق مقدار درآمدي است كه براي تأمين حداقل نيازهاي ضروري زندگي افراد مانند غذا، 

نسبي به مفهوم مقدار درآمد  ر). خط فق1371پوشاك و مسكن الزم است (ابوالفتحي قمي،

                                                                                                                   
1- Poverty Line 
2- Ravallion 
3- Thurow 
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الزم براي كسب سطح معيني از استانداردهاي مطلوب زندگي و نسبت به متوسط شرايط 
درآمدي جامعه مطابق با شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است. اگر خط فقر براساس 
مفهوم مطلق آن تعريف شود، در اين صورت، بهترين سياست براي حذف فقر، رشد و 

اقتصادي است و اگر فقر براساس مفهوم نسبي آن در نظر گرفته شود در اين صورت توسعه 
  ).1377ا كاهش داد (خداداد كاشي، توان فقر ر با كاهش نابرابري درآمد مي

  
  گيري خط فقر هاي اندازه روش -

هاي مختلفي براي تعيين آن وجود دارد.  بسته به تعريف خط فقر(مطلق و نسبي) روش
 1ش در زمينه تعيين خط فقر مطلق، تعيين نيازهاي غذايي(روش نسبت غذا)ترين رو عمده

برحسب كالري مورد نياز براي فرد در روز است. در اين روش، حداقل درآمد الزم براي 
شود. اين  عنوان خط فقر تعيين مي دريافت حداقل انرژي مورد نياز فرد در روز محاسبه و به

ط پژويان براي تعيين خط فقر به كار برده شد (پژويان، روش براي نخستن بار در ايران توس
). در مطالعه پژويان و پس از آن، در ساير مطالعات ديگر توسط محققان مختلف، 1373

كالري براي محاسبه خط فقر مطلق در نظر گرفته شده است، اما در  2300و  2179حداقل 
وجود داشته باشد، باز هم  اين روش، حتي اگر در مورد حداقل انرژي مورد نياز توافق

كند، مطرح است (خدادادكاشي و  مشكل انتخاب رژيمي كه كالري مورد نياز را تأمين مي
در برخي كشورها با در نظر گرفتن تفاوت موجود در فرهنگ غذايي و  .)1388حيدري، 

قيمت مواد خوراكي الزم براي تأمين انرژي در مناطق مختلف براي هر منطقه سبد غذايي 
شود (خالدي و  هاي گوناگوني نيز محاسبه مي اي تعريف و براساس آن خط فقر اگانهجد

  ).1384پرمه، 
در اين روش  .2روش مهم ديگر در تعيين خط فقر مطلق، روش نيازهاي اساسي است

يك سبد مصرفي محتواي نيازهاي اساسي مصرفي فرد در نظر گرفته و پس از تعيين 
شود(خداداد كاشي و  عنوان خط فقر لحاظ مي تأمين آن بهمحتواي اين سبد، هزينه ريالي 

                                                                                                                   
1- Food- Ratio Method 
2- Basic-Needs Approach 
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). در عمل براي كاربرد اين روش ابتدا يك ميزان درآمد الزم براي تأمين 1388حيدري، 
شود و سپس، مقدار درآمد ثابت براي تأمين  هاي غذايي مصرفي در نظر گرفته مي هزينه

در ابتدا در اين روش خط  ،در واقع شود هاي اساسي به آن اضافه مي هزينه حداقل ساير نياز
شود. يكي  فقر مطلق غذايي محاسبه و سپس، با استفاده از آن خط فقر مطلق كل محاسبه مي

در اين  .)1963است (ارشانسكي، 1هاي تخمين نيازهاي اساسي، روش ارشانسكي از روش
ماندن فرد با هاي غذايي الزم براي زنده  روش، ميزان درآمد مورد نياز براي تأمين هزينه

استفاده از ميانگين هندسي نسبت هزينه غذا به هزينه كل فرد در جامعه مورد بررسي به 
شود. براي محاسبه  حداقل درآمد مورد نياز براي تأمين هزينه نيازهاي اساسي تبديل مي

توان از ضريب انگل استفاده كرد. بدين ترتيب كه با  مينسبت هزينه غذا به كل مخارج 
دن هزينه كل بر هزينه مواد غذايي، بخشي از درآمد كه صرف مواد غذايي رگرس كر

هزينه مواد غذايي در معكوس ضريب  كردنآيد، سپس، با ضرب  دست مي شود، به مي
  ).1388توان خط فقر را مشخص كرد (خداداد كاشي و حيدري،  انگل مي

رز درآمدي كه خط فقر نسبي به صورت درصد معيني از درآمد جامعه و به شكل يك م
شود (ابوالفتحي  گيرند، تعريف مي تر از آن قرار مي درصد معيني از افراد جامعه پايين

هاي فقر نسبي، ميزان نابرابري توزيع درآمد را در  ). خط فقر نسبي و شاخص1371قمي،
 گذارد. در اين دهند و تغييرات نابرابري توزيع درآمد و جامعه بر آنها اثر مي جامعه نشان مي

آن به تعيين  روش، با استفاده از ميانگين (ميانه)، هزينه سرانه كل خانوارها و تعيين درصدي از
شود. براي تعيين درصد مورد نظر ديدگاه نظري مستدلي وجود ندارد، اما  خط فقر پرداخته مي

عنوان دو  درصد ميانه يا ميانگين مخارج به 66درصد و  50در بيشتر مطالعات انجام شده از 
). در اين روش، ابتدا 1384معيار تعيين خط فقر استفاده شده است (خدادادكاشي و همكاران، 

شوند، سپس، ميانگين  اي (درآمدي) تقسيم مي خانوارها برحسب هزينه سرانه به دهك هزينه
درصد ميانگين (ميانه) هزينه  66يا  50(ميانه) هزينه سرانه كل خانوارها تعيين و در مرحله بعد، 

  .)1384شود (بانك مركزي،  عنوان خط فقر در نظر گرفته مي به

                                                                                                                   
1- Orshansky 
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  مروري بر مطالعات انجام شده -3
هاي گوناگون، خطوط مختلفي براي فقر  هاي در دسترس و روش در ايران با استفاده از آمار

ها برآورد شده است كه در اينجا  طور كلي در سطح كشور و چه در برخي از استان چه به
  شود.  طالعات انجام شده در اين زمينه اشاره ميبه تعدادي از م

)، در پژوهشي به بررسي فقر، خط فقر وكاهش فقر پرداخته است. محقق 1375پژويان (
ابتدا به تعريف خط فقر پرداخته و سپس، خط فقر براي شهر، روستا و چند استان در سال 

داليل تفاوت بين دست آمده،  دست آمده است. وي ضمن مقايسه خطوط فقر به به 1373
دست آمده از شكاف فقر و مدل  آن را بيان كرده است. در ادامه با توجه به اطالعات به

شود. نتايج نشان  پيشنهادي كاكواني به محاسبه مقدار كمك مورد نياز به فقرا پرداخته مي
دهد، كمك بايد به صورتي باشد كه تمام خانوارهاي زير خط فقر را به سطح خط فقر  مي
  باالتر از آن هدايت كند. يا

گيري فقر در ايران برحسب خصوصيات  )، در مطالعه خود به اندازه1377خداداد كاشي (
 1364- 1370اي به كاربرد شاخص سن در ايران طي دوره  اجتماعي و اقتصادي خانوارها با اشاره

اسبه شده پرداخته است. محقق براي تعيين خط فقر از رويكرد نيازهاي اساسي و خط فقر مح
هاي  هاي پژوهش داللت بر آن دارد كه در فاصله سال يافته توسط پژويان استفاده كرده است.

، فقر در ايران افزايش يافته، اما پس از آن، رو به كاهش گذاشته است. محقق 1368تا  1364
ن و ايرا داند؛ اول، محاسبه شاخص فقر سن براي نخستين بار در ويژگي مقاله را از دو جهت مي

  دوم، محاسبه فقر برحسب خصوصيات اجتماعي و اقتصادي خانوارها.
)، در مقاله خود به بررسي فقر، خط فقر و اثر حذف يارانه كاالهاي 1379اسالمي (

 1377اساسي پرداخته است. براساس اين تحقيق، خط فقر مطلق براي يك خانوار در سال 
يليون ريال بوده است و با توجه به حجم م 9/5و  4/9در مناطق شهري و روستايي به ترتيب 

نمونه و جامعه آماري كشور در همين سال افراد زير خط فقر در مناطق شهري و روستايي 
 اند. درصد برآورد شده 9/27و  5/24به ترتيب 
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به برآورد خط فقر در مناطق شهري استان تهران و  نامه خود )، در پايان1379حكمتي (
) پرداخته است. در اين LESز روش سيستم مخارج خطي (مقايسه آن با كل كشور ا

در هشت گروه كااليي  1369-1378هاي  مطالعه، براي تخمين خط فقر از آمار مخارج سال
 1378دهد، خط فقر مناطق شهري كل كشور در سال  استفاده شده است. برآوردها نشان مي

كننده اين مطلب  ريال بوده و بيان 932/997/16نفر، ساالنه برابر  76/4براي هر خانوار با بعد 
اند. اين رقم در استان  ها زير خط فقر بوده درصد خانوارها در اين سال 31/53است كه 

  ريال برآورد شده است.  779/407/24نفر، ساالنه برابر  28/4تهران براي هر خانوار با بعد 
به برآورد  FGTهاي گروه  ) با استفاده از شاخص1383نژاد ( عرب مازار و حسيني

شدت فقر در خانوارهاي روستايي با توجه به شغل سرپرست خانوار و منطقه جغرافيايي 
 FGTهاي  اند. در اين تحقيق، براي محاسبه شاخص پرداخته 1379محل سكونت در سال 

دهنده ميزان و شدت فقر است، خط فقر برآورد نشده، بلكه از خطوط فقر محاسبه  كه نشان
دهد، گذشته از  قبلي استفاده شده است. نتايج اين مطالعه نشان مي شده در مطالعات

سر  ترين وضعيت رفاهي به خانوارهاي داراي سرپرست بيكار و ازكارافتاده كه در نامطلوب
برند. شدت فقر در خانوارهايي كه سرپرست آنها به كشاورزي اشتغال دارد، بيش از  مي

كنان مناطق شرق كشور نسبت به ساير مناطق از ساير خانوارهاي روستايي است. همچنين سا
   تري برخوردارند. وضعيت نامطلوب

)، در پژوهشي به برآورد خط فقر در ايران طي 1384خداداد كاشي و همكاران (
برپايه چهار روش نياز به كالري، درصدي از ميانه مخارج خانوارها،  1363-1379هاي  سال

اند. نتايج اين  معكوس ضريب انگل پرداختهدرصدي از ميانگين مخارج خانوارها و 
كننده آن است كه خط فقر يك واقعيت خارجي ثابت نيست و با توجه به طرز  پژوهش بيان

توان مقادير  هاي مورد استفاده براي ارزيابي آن، مي تلقي و تعريف محقق از فقر و معيار
بر آن دارد كه طي دوره  هاي اين پژوهش داللت دست آورد. يافته متفاوتي براي خط فقر به

بر  تر از خط فقر روستايي بوده و خط فقر مبتني مطالعه، همواره خط فقر شهري بزرگ
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بر مفهوم نسبي فقر است. بيشترين اندازه فقر در  تر از خط فقر مبتني مفهوم مطلق كوچك
 جوامع شهري و روستايي مربوط به روش معكوس ضريب انگل است. 

هاي ايراني  )، در تحقيقي به نحوه توزيع فقر بين خانوار1384خدادادكاشي و باقري (
 1379تا  1371هاي  برحسب خصوصيات مختلف اقتصادي و اجتماعي براي سال

حداقل نياز كالري محاسبه شده است.  اند. در اين مطالعه، خط فقر براساس روش پرداخته
ز شهرنشينان بوده است. دهد، سهم فقر روستاييان از كل فقر كشور بيش ا نتايج نشان مي

 25سال و كمترين متعلق به گروه سني زير  55بيشترين سهم فقر متعلق به گروه سني باالي 
سواد يا داراي سواد ابتدايي بيشترين و  سال بوده است. سهم فقر خانوارهاي با سرپرست بي

است.  سهم خانوارهايي كه سرپرست آنها داراي مدرك كارشناسي و باالتر بوده، كمترين
اند،  همچنين خانوارهايي كه سرپرست آنها داراي مشاغل كشاورزي و كار ساده خدماتي

  فقيرتر از ساير مشاغل هستند. 
اي به بررسي وضعيت فقر در مناطق شهري و روستايي  )، در مقاله1384خالدي و پرمه (

فقر مطلق اند. محققان در مطالعه خود هم از خط  پرداخته1375-1382هاي  ايران طي سال
هاي اساسي (تغذيه مناسب) و محاسبه خط فقر مطلق كل در قالب سه  برمبناي روش نياز
درصد ميانگين هزينه خانوار براي تبيين  50براساس  هم از خط فقر نسبي روش مختلف و

 نتايج اين مطالعه نشان اند. وضعيت فقر در مناطق شهري و روستايي كشور استفاده كرده
خطوط فقر مختلف (مطلق و نسبي) محاسبه شده در دوره بررسي روند  دهد كه ميزان مي

صعودي درخور توجهي داشته است. ميزان خط فقر مطلق خانوار (غذايي و كل) در مناطق 
شهري بيشتر از مناطق روستايي كشور بوده، اما درصد خانوارهاي فقير روستايي همواره 

ت. سطح خط فقر نسبي در مناطق روستايي هاي فقير شهري بوده اس بيشتر از درصد خانوار
  تر از مقدار آن در مناطق شهري بوده است. در دوره مورد بررسي همواره پايين

)، خط فقر نسبي شهري و روستايي استان فارس را براساس 1388پيرايي و شهسوار (
هاي مختلف،  درصد ميانه مخارج خانوارها و ميزان فقر را براساس شاخص 66و  50روش 

دهدكه خط فقر در  برآورد كردند. نتايج محاسبات نشان مي 1374-1386هاي  راي سالب
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هاي  تر از خط فقر در مناطق روستايي بوده و روند شاخص مناطق شهري استان فارس بزرگ
دهنده سير نزولي فقر در اين مناطق طي دوره مورد  فقر در مناطق شهري و روستايي نشان

   بررسي است.
هاي فقر در مناطق  )، به برآورد ميزان خط فقر و شاخص1388حيدري (خدادادكاشي و 

 1386تا  1363هاي  شهري و روستايي كشور براساس روش حداقل نياز كالري براي سال
روند صعودي داشته و نكته ديگر، اينكه  1386تا  1363هاي  اند. خط فقر طي سال پرداخته

كالري) بيشتر از  2300و 2179» (داقل كالرينياز به ح«خط فقر شهري براساس هر دو معيار 
هاي  منظور مقايسه به تعيين خط فقر از روش مناطق روستايي است. محققان همچنين به

 2179بر نياز  FEIاند.كمترين خط فقر مربوط به رويكرد  پرداخته 1386مختلف براي سال 
شود،  ري ميترين خط فقر مربوط به رويكرد ضريب انگل است. يادآو كالري و بزرگ

رويكرد اول با مفهوم فقر مطلق و رويكرد دوم با مفهوم فقر نسبي سازگار است. در 
هاي  هاي مطالعه بر اين داللت دارد كه مجموعه تحوالت اقتصادي و اقدام مجموع، يافته

  حمايتي به كاهش فقر مطلق و افزايش فقر نسبي در ايران منجر شده است. 
، در مطالعه خود با استفاده از سيستم مخارج خطي با )1390خواه ( مكيان و سعادت

هاي هشت گروه اصلي كااليي به همراه شاخص قيمت آنها كه توسط  استفاده از مؤلفه
به برآورد حداقل معاش در مناطق شهري استان يزد  ،مركز آمار ايران منتشر شده است

تابع تقاضاي سيستم مخارج اند. در اين مطالعه، براي تخمين حداقل معاش از روش  پرداخته
خطي استفاده شده است. براساس برآورد اين مطالعه حداقل معاش در مناطق شهري يزد 

ريال بوده كه در سال  442/061/10سال اول برنامه سوم توسعه ـ برابر  -1379براي سال 
  ريال رسيده است.  819/585/33، سال پاياني برنامه چهارم توسعه به رقم 1388

به بررسي ميزان خط فقر در مناطق شهري و روستايي استان  ،)1391قاسمي ( سعادت و
كرمانشاه و همچنين مقايسه آن با كل كشور با استفاده از سيستم مخارج خطي در دوره 

طوري كه  اند. خط فقر طي دوره مورد بررسي افزايش داشته، به پرداخته 1374-1386زماني 
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ه تقريباً شش برابر خط فقر در ابتداي دوره و در مناطق در مناطق شهري استان در پايان دور
  برابر بوده است.  16/5روستايي 

  
  اندازه خط فقر در مناطق شهري استان كرمان و مقايسه آن با كشور -4

شود. بسته به اينكه كدام مفهوم از فقر  هاي مختلفي استفاده مي براي تعيين خط فقر از روش
ه نيز متفاوت خواهد بود. در واقع، خط فقر مقدار معين و هاي محاسب مورد نظر است روش

  غيرقابل تغيير نيست.
در مقاله حاضر با توجه به آنكه هدف، بررسي وضعيت فقر نسبي و چگونگي توزيع 

منظور محاسبه خط فقر برپايه مفهوم نسبي در سطح استان  عادالنه درآمد بوده است به
هاي  ميانه يا ميانگين متوسط مخارج دهك كرمان و مقايسه آن با كل كشور از روش

عنوان خط فقر استفاده شده است.  هاي خانوارها و تعيين درصدي از آن به مختلف هزينه
براي تعيين درصد مورد نظر، ديدگاه نظري مستدلي وجود ندارد، اما در بيشتر مطالعات از 

تعيين خط فقر استفاده شده  عنوان دو معيار درصد ميانگين يا ميانه مخارج به 66درصد يا  50
هاي خام طرح آمارگيري بودجه خانوار  هاي مورد استفاده در اين مطالعه از داده است. داده

  بوده است. 1385 -1391هاي  مركز آمار ايران فراهم شده و دوره مورد بررسي نيز سال
  

  خط فقر براساس تعيين ميانگين مخارج -
هاي  خانوارها در سطح استان كرمان وكشور، ابتدا از دادههاي  منظور تعيين ميانگين هزينه به

هاي  خام طرح آمارگيري بودجه خانوار استان، مخارج خانوارها (شامل انواع هزينه
هاي  اي مرتب شد. سپس، ميانگين هزينه خوراكي و غيرخواركي) محاسبه و در دهك هزينه

درصد آن  66ن و بار ديگر درصد اين ميانگي 50سرانه كل خانوارها محاسبه و يك بار 
  عنوان خط فقر در نظر گرفته شد.  به

درصد ميانگين هزينه سرانه  66درصد و  50نتايج حاصل از برآورد خط فقر براساس
، آمده 1جدول شماره  در 1391تا  1385هاي  براي مناطق شهري استان كرمان طي سال

  است. 
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 66و  50مان برمبناي نسبي ساالنه مناطق شهري استان كر خط فقر -1جدول 
  درصد ميانگين (ريال)

  درصد ميانگين 66خط فقر ساالنه برمبناي  درصد ميانگين50خط فقر ساالنه برمبناي  سال
1385  694,386,27 437,150,36  
1386  235,632,29  551,114,39 

1387  845,060,41  315,200,54  
1388  461,884,36  488,687,48  
1389  873,127,46  793,888,60  
1390  859,089,48 614,478,63  
1391  664,670,58  276,445, 77  

  مأخذ: محاسبات تحقيق. 

 1391تا  1385هاي  طي سال دهد كه خط فقر از روند صعودي اين نتايج نشان مي
 1387نسبت به سال  1388برخوردار بوده است. خط فقر در سال  1388استثناي سال  به

شود،  طور كه مشاهده مي افزايش يافته است. همان 1391 كاهش، اما پس از آن و تا سال
ها بيشتر افزايش يافته و در  تغييرات خط فقر از روند منظمي برخوردار نبوده و در برخي سال

   ها تغيير نسبي كمتري داشته است. برخي ديگر از سال
درصد ميانگين مخارج، يك خانوار شهري در استان كرمان در  50براساس خط فقر 

ريال الزم داشته كه در  694,386,27براي تأمين حداقل نيازهاي خود حدود  1385ال س
طور متوسط ساالنه رشدي معادل  ، يعني بهريال افزايش يافته 664,670,58به رقم 1391سال 

  درصد داشته است.  19
هر خانوار  ،دهد درصد ميانگين مخارج نشان مي 66همچنين محاسبه خط فقر برمبناي 

ريال نياز داشته تا  437,150,36طور ساالنه به مبلغ  به 1385ر استان كرمان در سال شهري د
به  1391بتواند حداقل نيازهاي زندگي خود را تأمين كند كه اين رقم در سال 

  ريال افزايش يافته است.  276,445,77رقم
ين مخارج درصد ميانگ 66و  50طور مشابه و با استفاده از همين روش خط فقر برپايه  به

دهد كه خط فقر  براي مناطق شهري كشور نيز محاسبه شده است. نتايج محاسبات نشان مي
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هاي مورد بررسي از روند صعودي برخوردار بوده  در مناطق شهري كشور در تمام سال
درصد ميانگين مخارج، خط فقر ساالنه مناطق شهري كشور  50است. براساس اين، برمبناي 

 310,140,82خط فقر به رقم  1391سال  در كه ريال بوده 010,643,33، 1385در سال 
 1385درصد رشد داشته است. اين رقم در سال  24طور متوسط ساليانه  ، يعني بهريال رسيده

دست آمده براي خط فقر ساالنه مناطق شهري استان كرمان و در سال  برابر رقم به 22/1،
توسط نرخ رشد ساالنه خط فقر مناطق شهري برابرخط فقر استان كرمان است. م 4/1، 1391

  تر بوده است.  استان كرمان از متوسط نرخ رشد مناطق شهري كشور پايين
، 1385درصد ميانگين مخارج در سال  66خط فقر برآوردي در مناطق شهري كشور برمبناي 

است،  افزايش يافتهريال  209,425,108به رقم  1391ريال بوده كه در سال  774,408,44رقم 
  هاي مورد بررسي برخوردار بوده است.  درصدي طي سال 24طور متوسط از رشد ساليانه  يعني به

  

درصد  66و  50نسبي ساالنه مناطق شهري كشور برمبناي  خط فقر -2جدول 
  ميانگين (ريال)

  درصد ميانگين 66خط فقر ساالنه برمبناي  درصد ميانگين50خط فقر ساالنه برمبناي  سال
1385  010,643,33 774,408,44  
1386  569,644,40  832,650,53  
1387  053,107,47  310,181,62  
1388  665,595,49  278,466,65  
1389  752,838,56  153,027,75 

1390  048,358,66 623,592,87  
1391  310,140,82  209,425,108  

  مأخذ: محاسبات تحقيق.

هاي  دهد كه در سال با كشور نشان مي بررسي خط فقر ساالنه استان كرمان و مقايسه آن
درصد  19طور متوسط ساليانه  مورد بررسي خط فقر نسبي در مناطق شهري استان كرمان به

درصد رشد داشته  24طور متوسط ساليانه  ها در مناطق شهري كشور به و در همان سال
ط نرخ است، يعني متوسط نرخ رشد ساالنه خط فقر مناطق شهري استان كرمان از متوس

  تر بوده است. رشد مناطق شهري كشور پايين
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  خط فقر براساس تعيين ميانه مخارج  -
سطح استان كرمان و كشور، پس از مرتب كردن ده  براي تعيين ميانه مخارج خانوارها در

هاي خام طرح آمارگيري بودجه خانوارها، ميانگين مخارج  اي براساس داده دهك هزينه
عنوان ميانه مخارج خانوارها مد نظر  و اين ميانگين بهشد سبه هاي پنجم و ششم محا دهك

عنوان خط فقر در نظر گرفته  درصد آن به 66درصد و  50قرار گرفت و مشابه روش قبل، 
 1385دهد، در سال  ، آمده است. اين نتايج نشان مي3شد. نتايج حاصل در جدول شماره 

ريال بوده كه در  023,369,22، رقم خط فقر برآوردي ساالنه مناطق شهري استان كرمان
درصد  22رشدي معادل  ريال افزايش يافته، يعني ساالنه 949,010,52 به رقم 1391سال 

دهد كه در  درصد ميانه مخارج نيز نشان مي 66داشته است. نتايج برآورد خط فقر براساس 
به رقم درصد  22 ريال بوده كه با رشدي معادل 110,527,29خط فقر رقم  1385سال 
  رسيده است.  1391ريال در سال  654,68 ,453

  

 66و  50استان كرمان برمبناي  خط فقر نسبي ساالنه مناطق شهري -3جدول 
  درصد ميانه (ريال)

درصد50خط فقر ساالنه برمبناي  سال
  ميانه

درصد  66خط فقر ساالنه برمبناي 
  ميانه

1385  023,369,22 110,527,29 

1386  219,827,22 929,131,30  
1387  667,752,33 519,553,44  
1388  120,073,29  518,376,38  
1389  424,135,38  760,338,50  
1390  642,398,42  207,966,55  
1391  949,010,52  453, 654,68  

  مأخذ: محاسبات تحقيق.

درصد ميانه مخارج براي مناطق شهري كشور نيز  66و  50طور مشابه خط فقر برپايه  به
  شده است.محاسبه 
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ميانه  درصد 66و  50نسبي ساالنه مناطق شهري كشور برمبناي  خط فقر -4جدول 
  (ريال)

درصد50خط فقر ساالنه برمبناي  سال
  ميانه

درصد  66ساالنه برمبناي خط فقر
  ميانه

1385  306,668,23 164,242,31  
1386  093,739,28  603,935,37  
1387  797,576,37  373,601,49  
1388  460,644,39  688,330,52  
1389  929,150,45  226,599,59  
1390  302,861,54  919,416,72  
1391  952,619,67  337,258,89  

  مأخذ: محاسبات تحقيق. 

درصد ميانه،  50، برمبناي 1385سال  شود، خط فقر در طور كه در جدول مشاهده مي همان
ريال رسيده است. ميزان  952,619,67به رقم  1391ريال بوده كه در سال  306,668,23رقم 

درصد رشد داشته است. حداقل نيازهاي زندگي  31هاي مورد بررسي  خط فقر طي سال
رقم  1385درصد ميانه مخارج در سال  66خانوارهاي مناطق شهري كشور برمبناي 

درصد  31ريال بوده، يعني از رشدي معادل  337,258,89، 1391ريال و در سال  164,242,31
هاي مورد بررسي برخوردار شده است. خط فقر در مناطق شهري كشور  متوسط طي سال طور به

هاي مورد بررسي از روند صعودي برخوردار بوده است. همچنين متوسط رشد ساالنه  طي سال
   آن باالتر از متوسط رشد ساالنه در مناطق شهري استان كرمان بوده است.

  
  استان كرمانهاي فقر در مناطق شهري  محاسبه شاخص -

. در اين مطالعه، سه بگيريم هاي فقر را اندازه توانيم انواع شاخص پس از تعيين خط فقر، مي
شاخص فقر شامل شاخص نسبت سرشمار، شاخص شكاف فقر و شاخص سن براساس 

  % ميانگين توضيح داده و محاسبه شده است.50محاسبه خط فقر برمبناي 
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  اد فقير)درصد افر( 1شاخص نسبت سرشمار -الف
دهد. به اين ترتيب كه عبارت  اي از ميزان فقر در جامعه را ارايه مي اين شاخص تصوير ساده

  (افراد) زير خط فقر به تعداد كل خانوارها است از: نسبت تعداد خانوارها
H=q/n 

qتر از خط فقر : تعداد خانوارها (افراد) پايين  
nتعداد كل افراد :  

كند. زماني كه اندازه شاخص يك باشد،  يك تغيير مياندازه اين شاخص بين صفر و 
كنند و زماني كه اندازه  مفهوم آن، اين است كه تمام افراد جامعه زير خط فقر زندگي مي

آن جامعه از خط فقر باالتر است و  به اين معناست كه درآمد تمام افراد ،شاخص صفر باشد
ن است كه تنها درصد افراد فقير را كنند، اما ايراد اين شاخص آ زير خط فقر زندگي نمي

كند كه افراد چقدر فقير هستند. براي رفع اين مشكل از  دهد و مشخص نمي نشان مي
شمار در نتايج محاسبه شاخص نسبت سر شود. شاخص ديگري به نام شكاف فقر استفاده مي

  ، آمده است.5جدول شماره 
  

  اطق شهري استان كرمان(درصد افراد فقير) در من شاخص نسبت سرشمار - 5جدول 
  شاخص افراد فقير(درصد) سال
1385 33/25  
1386  74/23  
1387 15/34  
1388  30/32  
1389  7/22  
1390 18  
1391  42/18  

  مأخذ: محاسبات تحقيق. 

كاهش يافته و از  1385-1391هاي  شاخص درصد افراد فقير با نوساناتي طي سال
بوده كه در اين  1387درصد افراد فقير در سال بيشترين  % رسيده است.42/18% به 33/25

                                                                                                                   
1- Relative Index 
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اند و همچنين  درصد از خانوارهاي شهري استان كرمان زير خط فقر بوده 15/34سال 
درصد خانوارها در اين سال زير  18بوده كه  1390كمترين درصد افراد فقير نيز در سال 

 اند. خط فقر بوده

  
  1شاخص نسبت شكاف فقر - ب

كننده آن است كه درآمد  ن شود و بيا صدي از خط فقر بيان ميبه صورت در اين شاخص
چقدر بايد افزايش يابد تا فقر از بين برود و به صورت نسبت متوسط  متوسط افراد فقير

  شود.  شكاف فقر (تفاوت درآمدهاي خانوارهاي فقير از خط فقر) به خط فقر تعريف مي

= 	1 ( − 	)
1

	 
q (افراد) زير خط فقر د خانوارها: تعدا  
z خط فقر : 

: y درآمد خانواده (فرد) فقير  
دهنده ميزان پولي است كه براي از بين  توان گفت كه اين شاخص نشان در واقع، مي

جدول در نتايج محاسبه شاخص نسبت شكاف فقر  بردن فقر بايد به افراد فقير انتقال يابد.
  است. ،6شماره 

  

   

                                                                                                                   
1- poverty Gap 
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  خص نسبت شكاف فقردر مناطق شهري استان كرمانشا -6جدول 
  شاخص نسبت شكاف فقر سال
1385 79/33  
1386 57/32  
1387 84/45  
1388 35/31  
1389 76/32  
1390 86/27  
1391 02/28  

  مأخذ: محاسبات تحقيق 

دهنده  دهد. بنابراين، ميزان بيشتر آن نشان اين شاخص شدت و عمق فقر را نشان مي
شود، بيشترين ميزان اين شاخص در  طوركه مشاهده مي بيشتر فقر است. همانشدت و عمق 

درصد  46، حدود 1387درصد است، يعني در سال  84/45بوده كه برابر با  1387سال 
.كمترين ميزان رفت مييافت تا فقر از بين  درآمد (هزينه) خانوارهاي فقير بايد افزايش مي

هاي مورد  طي سال د است. شاخص نسبت شكاف فقردرص 28و برابر  1390آن نيز در سال 
% 02/28% به 79/33بررسي با نوساناتي مواجه بوده، اما در كل روندي نزولي داشته و از 

  رسيده است. 
  
  1شاخص فقر سن -ج

دو شاخص نسبت سرشمار و شكاف فقر داراي معايبي هستند كه با توجه به دو اصل بديهي 
شود. اصل يكنوايي به اين معناست  توضيح داده مي 3ل انتقالو اص 2هاي اصل يكنوايي به نام

كه كاهش درآمد هر يك از خانوارهاي زير خط فقر، موجب افزايش فقر خواهد شد. در 
كند كه درآمد خانوارهاي فقير و تغييرات آن روي اندازه فقر  واقع، اين اصل بيان مي

اين اصل سازگار باشد. از آنجا كه تأثيرگذار است. بنابراين، يك شاخص فقر خوب بايد با 

                                                                                                                   
1- Sen Index 
2- Monotonicity Axion 
3- Transfer Axion 
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دهد،  ) تنها تعداد خانوارهاي (افراد) زيرخط فقر را نشان ميHشاخص نسبت سرشمار (
ماند، اما شاخص  كند و ثابت مي بديهي است كه با تغيير درآمد خانوارهاي فقير تغيير نمي

  ست.كند و نسبت به اين اصل حساس ا شكاف فقر با تغيير درآمد فقرا تغيير مي
اصل انتقال به اين معناست كه هرگونه انتقال درآمد بين دو خانواري كه زير خط فقر 

كننده آن است كه  قرار دارند، موجب افزايش سطح فقر خواهد شد. در واقع، اين اصل بيان
هرگونه افزايشي در توزيع نابرابر درآمد بين خانوارهاي فقير به دليل انتقال درآمد باعث 

با اصل انتقال سازگاري ندارد و انتقال درآمد بين  Hواهد شد. شاخصافزايش فقر خ
خانوارهاي فقير تأثيري در اين شاخص ندارد. شاخص شكاف فقر نيز با اصل انتقال تطابق 

شود افزايش  ندارد، انتقال درآمد از يك خانوار فقير به يك خانواده فقير ديگر باعث مي
يك از  فقر خانواده دوم برابر باشد. بنابراين، هيچشكاف فقر خانواده اول با كاهش شكاف 

  دو شاخص نسبت سرشمار و شكاف فقر با اصل انتقال مطابقت ندارند.
هاي اين دو شاخص، آمارتياسن تالش كرد تا شاخصي را ارايه دهد  با توجه به ضعف

از شاخصي استفاده كرد كه  1976هاي قبلي باشد. وي در سال  كه فاقد معايب شاخص
اي رفاه قرار داشت. شاخص فقر سن يك شاخص تركيبي بوده كه در  پايه مفهوم رتبهبر

واقع، تركيبي از دو شاخص نسبت سرشمار و شكاف فقر است، اما نسبت به توزيع درآمد 
درصد خانوارهاي  -1اند از:  دهنده اين شاخص عبارت نيز حساس است. اجزاي تشكيل

      ع درآمد بين فقرا.توزي -3شكاف فقر،  -2(افراد) فقير، 
S = H [I+(١-I)G] 

: ضريب جيني توزيع G: نسبت شكاف درآمدي و I: درصد افراد فقير، H كه درآن،
  ست.درآمد بين فقرا

 ؛در واقع، سن در رابطه خود براي تعيين شاخص فقر، دو شكاف فقر را در نظر گرفت
درآمدي ناشي از كه شكاف  G ،كه شكاف درآمد نسبت به خط فقر است و دوم I ،اول

شاخص سن، سه عنصر درصد افراد  نابرابري توزيع درآمد است. بنابراين، براي محاسبه
  فقير(شاخص نسبت سرشمار)، شاخص نسبت شكاف فقر و ضريب جيني مورد نياز است. 
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عنوان معياري  ضريب جيني كه در واقع، يك شاخص سازگار با منحني لورنز است، به
رود. اين ضريب مستقل از واحد  ي توزيع درآمد به كار ميبراي بيان شدت نابرابر

بندي  كند، به همين دليل رتبه اي بين صفر و يك را اختيار مي گيري است و اندازه اندازه
با توجه به مشاهدات  ).1388پر،  دهد (افشاري و خورده دست مي صحيحي از نابرابري را به

   ) : 1385مول زير محاسبه كرد (جاللي، توان از فر بندي شده، ضريب جيني را مي گروه

 n

i ii
G y y

n 
   11

11  

هاي خام طرح آمارگيري بودجه  بدين منظور و به جهت محاسبه ضريب جيني از داده
خانوار مركز آمار ايران مربوط به استان كرمان استفاده شده است. بعد از مرتب كردن 

ح به بيشترين سطح، به ده گروه مساوي خانوارها برحسب هزينه (درآمد)، از كمترين سط
شود. پس از محاسبه ضريب  هاي هر گروه از كل محاسبه مي تقسيم و سپس، سهم هزينه

هاي مورد بررسي، تمام عناصر الزم براي محاسبه شاخص سن فراهم شد.  جيني براي سال
  ، آمده است.7نتايج محاسبات در جدول شماره 

  هري استان كرمانشاخص فقر سن در مناطق ش -7جدول 
  شاخص سن سال
1385  146/0  
1386  136/0  
1387  208/0  
1388  186/0  
1389  128/0  
1390  09206/0  
1391  09239/0  

  مأخذ: محاسبات تحقيق. 

كه شاخص فقر در آن سال  1387استثناي سال  ، به1391تا  1385هاي  در فاصله سال
طور كه  ولي برخوردار بوده است. همانافزايش يافته، اين شاخص تقريباً از يك روند نز

 1391در سال  0923/0به رقم  1385در سال  146/0شود، اين شاخص از رقم  مشاهده مي
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 1387دهنده بهبود وضعيت فقر است. بيشترين مقدار شاخص سن در سال  رسيده كه نشان
 بوده است.

  
  گيري جمع بندي و نتيجه -5

وضعيت فقر در مناطق شهري استان كرمان و  منظور روشن شدن چگونگي اين مطالعه به
هاي برنامه چهارم و پنجم توسعه)  (سال 1385 -1391هاي  مقايسه آن با كل كشور طي سال

استثناي  انجام پذيرفت. نتايج نشان داد كه خط فقر نسبي در مناطق شهري استان كرمان به
وردار بوده است، و همچنين كل كشور از روندي صعودي برخ 1387نسبت به  1388سال 

هاي مورد بررسي در استان  هاي فقر حكايت از روند بهبود وضعيت فقر طي سال اما شاخص
  كرمان دارد.

طور متوسط ساالنه  هاي مورد بررسي به خط فقر در مناطق شهري استان كرمان طي سال
، رقم 1385% ميانگين در سال 50درصد داشته و براساس روش  19رشدي معادل 

ريال رسيده است. محاسبه  644,670,58به رقم  1391ريال بوده كه درسال  27 ,694,386
درصد بوده  24دهنده متوسط رشد ساالنه  خط فقر نسبي براي مناطق شهري كشور نيز نشان

دست آمده براي  به برابر رقم 22/1در مناطق شهري كشور،  1385است. خط فقر در سال 
  بر بوده است. برا 1391،4/1استان كرمان و در سال 

عنوان تعيين خط فقر  درصد آن به 66و  50روش ميانه و تعيين  نتايج محاسبات برمبناي
درصدي  22از متوسط رشد ساالنه  1391تا  1385هاي  دهد كه خط فقر طي سال نشان مي

درصد ميانه، خط فقر رقم  50برمبناي روش  1385برخوردار بوده است. در سال 
ريال رسيده است. همچنين  949,010,52به رقم  1391كه در سال  ريال بوده 023,369,22

دهد كه  محاسبه خط فقر نسبي براساس اين روش براي مناطق شهري كشور نيز نشان مي
  درصد برخوردار بوده است.  31اي معادل  هاي مورد بررسي از متوسط رشد ساالنه طي سال

ت فقر در سطح خانوارهاي دهنده بهبود وضعي هاي فقر دركل نشان محاسبه شاخص
در سال  شهري استان كرمان است. براساس شاخص نسبت سرشمار (درصد افراد فقير)
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اند كه اين رقم در سال  % از خانوارهاي شهري اين استان زير خط فقر بوده25حدود  1385
بوده كه  1387% رسيده است. بيشترين درصد افراد فقير نيز در سال 18به حدود  1391

اند. همچنين محاسبه شاخص نسبت شكاف فقر نيز  % از خانوارها زير خط فقر بوده34حدود 
% رسيده 02/28% به 79/33دهد كه اين شاخص در كل روندي نزولي داشته و از  نشان مي

% بوده است. شاخص سن نيز 46و حدود  1387است. بيشترين ميزان اين شاخص در سال 
تقريباً از يك روند  1387استثناي سال  بوده به كه در واقع، تركيبي از دو شاخص قبلي

دهنده بهبود وضعيت فقر است. بيشترين مقدار اين شاخص  نزولي برخوردار بوده كه نشان
  است. 1387مربوط به سال 

اي  هاي توسعه هاي و برنامه ي گذار تواند به اين معنا باشد كه سياست روند كاهش فقر مي
سعه) توانسته است ضمن كاهش درصد فقرا، فاصله آنها را از در استان (طي برنامه چهارم تو

سال ابتدايي  خط فقر كم كند و همچنين توزيع درآمد بين فقرا را بهبود بخشد، اما در دو
با افزايش در درصد افراد فقير، ميزان و شدت  )1391و  1390هاي  برنامه پنجم توسعه (سال

ها  دهد، سياست ايم كه نشان مي قرا مواجه بودهفقر و همچنين بدتر شدن توزيع درآمد بين ف
گيري  ها و توزيع عادالنه درآمدها جهت در جهت كاهش فقر و تالش براي رفع نابرابري

  درستي اجرا نشده است. هاي حمايتي براي كاهش فقر به نشده و سياست
 تواند دركاهش روند رسد راهكارهاي زير مي با توجه به مطالب يادشده، به نظر مي

  صعودي افزايش فقر در استان كرمان مفيد باشد:
اقشار محروم  مندي ها و افزايش ميزان بهره ترشدن نظام هدفمندسازي يارانه عادالنه -

 ها. پذير از يارانه و آسيب

 منظور جلوگيري از افزايش خط فقر.  به كنترل تورم -

و معدن هاي صنعت  وري از ظرفيت هاي الزم براي افزايش بهره ايجاد زيرساخت -
 استان با توجه به اينكه استان كرمان در بسياري از معادن رتبه اول كشور را داراست.



 54چهاردهم، شماره سال  ،اقتصاديفصلنامه پژوهشنامه  236

 
 

 

توسعه توليد و فرآوري محصوالت كشاورزي مانند  هاي الزم در ايجاد زيرساخت -
پسته و خرما و ديگر محصوالت كشاورزي كه استان كرمان رتبه اول كشور را در 

 توليد دارد.

گذاري بيشتر و حضور بخش خصوصي كه به ايجاد  اي سرمايهايجاد بستر مناسب بر -
 اشتغال، توسعه استان و كاهش فقر منجر خواهد شد.

گيري  گذاري در توسعه صنعت گردشگري و بهره هاي جديد سرمايه ايجاد فرصت -
  از ميراث فرهنگي و تاريخي استان.
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